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S T A N O V Y  

Zemědělského družstva Okříšky, družstva 

(úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen  „družstvo“) je společenstvím neuzavřeného počtu osob 

založeným za účelem podnikání.  

2. Doba trvání družstva není časově omezena  

3. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové 

družstva neručí za závazky družstva. 

4. Družstvo je zapsáno ve veřejnému rejstříku u Krajského soudu v Brně. 

 

Čl. 2 

Obchodní  firma a sídlo 

1. Firma : Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo  

2. Sídlo družstva : 675 21 Okříšky, Jihlavská 539 

3. IČO: 00140015 

 

Čl. 3 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání družstva je: 

1. zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo 

dalšího prodeje, 

2. truhlářství, podlahářství 

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly 

nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 

zvířat nebo věcí 

4. opravy silničních vozidel, 

5. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

7. výroba elektřiny 

 

 

Čl. 4 

Vznik členství 

1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Při vzniku členství je třeba, aby fyzická osoba skončila 

povinnou školní docházku, dosáhla věku 15 let a splatila základní členský vklad, a pokud v družstvu vlastní 

majetkový podíl z transformace splatila i další členský vklad a přijala závazek k účasti na podnikání družstva 

formou další majetkové účasti. Při vzniku členství právnické osoby je třeba, aby splatila základní členský 

vklad.  

2. Členem družstva se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která podá členskou přihlášku, je 

přijata představenstvem za člena družstva a splatí základní členský vklad. Pokud uchazeč o členství vlastní 

v družstvu majetkový podíl z transformace, je povinen splatit rovněž i další členský vklad (čl. 10 odst. 3) a 

přijmout závazek k účasti na podnikání družstva formou další majetkové účasti. Před vydáním rozhodnutí o 

přijetí za člena je představenstvo povinno posoudit, zda uchazeč splňuje podmínky podle těchto stanov. Proti 

rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena se nelze odvolat k žádnému orgánu družstva. Částku, jež byla 

uchazečem splacena na základní členský vklad, je družstvo povinno vrátit do 14 dnů ode dne, kdy 

představenstvo rozhodlo o nepřijetí za člena. 

3. Členem družstva se stane i dědic členských práv a povinností člena družstva, na kterého přejdou v dědickém 

řízení všechna práva a povinnosti zůstavitele vztahující se k základnímu členskému vkladu (případně jeho 

násobkům), dalšímu členskému vkladu a další majetkové účasti, pokud tento dědic do tří měsíců ode dne, 

kdy usnesení příslušného soudu o projednání dědictví nabude právní moci, sdělí družstvu, že chce být jeho 

členem. Souhlas představenstva s nabytím družstevního podílu se v tomto případě nevyžaduje. Dědic, který 

nabyl jen část družstvevního podílu musí současně se sdělením, že chce být členem družstva podat písemnou 

přihlášku a v ní přesně specifikovat, jak splatí základní členský vklad, další členský vklad a jakou další 

majetkovou účastí se bude podílet na podnikání družstva. Představenstvo může členství takového dědice 

odmítnout. Proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí členství dědice, který nabyl jen část členských práv a 

povinností, se nelze odvolat k žádnému orgánu družstva. Pokud se dědic nestane členem družstva, má právo 
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na vypořádací podíl.  

4. Členství může vzniknout také převodem družstevního podílu, za podmínek zakotvených v těchto stanovách. 

5. Členství nově přijatých členů vzniká dnem určeným usnesením představenstva o přijetí za člena. Členství 

však nevzniká před splacením základního členského vkladu.  

 

Čl. 5 

Zánik členství 

1. Členství zaniká: 

a) písemnou dohodou 

b) vystoupením 

c) vyloučením 

d) převodem družstevního podílu, 

e)  přechodem družstevního podílu, 

f) smrtí člena družstva, 

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 

h) prohlášením konkursu na majetek člena, 

i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, 

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci 

nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí 

postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských 

práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle 

zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci 

rozhodnutí o tomto návrhu, 

k) zánikem družstva bez právního nástupce. 

2. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení 

představenstvu družstva.  

3. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva jestliže:  

a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, 

b) závažným způsobem nebo opětovně porušuje členské povinnosti, 

c) jednal k újmě družstva nebo k újmě obchodní korporace, v níž má družstvo podíl, nebo takové jednání 

umožnil třetí osobě,  

d) postoupení pohledávky spočívající v nároku na vypořádání majetkového podílu z transformace, kterou 

člen nabyl po vzniku členství, jiné osobě bez souhlasu představenstva družstva. 

4. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha, o níž rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se 

uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním 

členských povinností přestal a následky porušení členských povinností nebo nastalou újmu odstranil. K 

tomu se poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Ustanovení o výstraze se nepoužijí, jestliže 

porušení členských povinností nebo jiné důvody, pro něž lze člena vyloučit, měly následky, které nelze 

odstranit. 

5. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu 

vyloučení, nejpozději však ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. 

6. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a obsahovat 

poučení o možnosti podat proti němu námitky. 

7. Proti rozhodnutí představenstva má člen právo podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů 

od doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím, se nepřihlíží Proti rozhodnutí 

členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne jeho doručení 

návrh soudu na prohlášení vyloučení za neplatné. 

8. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek se doručí 

členovi doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů. 

9. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo 

doručeno rozhodnutí členské schůze o jejich zamítnutí. 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti členů a družstva 

1. Člen má zejména tato práva: 

a) podílet se na řízení a kontrole činností družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů, 

b) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o 

jejich vyřizování informován, 

c) volit a být volen do orgánů družstva, 
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d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov, vnitrodružstevních pravidel 

a obecně závazných předpisů, 

e) na přednostní odprodej základních prostředků a dalších věcí z majetku družstva, které družstvo 

nepotřebuje, 

f) na podíl ze zisku, 

g) na zhodnocení další majetkové účasti, 

h) disponovat se svými členskými právy a povinnostmi za podmínek zakotvených v těchto stanovách, 

i) zrušen  

j) v případě zániku členství na vypořádací podíl,  

k) v případě zániku členství na vypořádání další majetkové účasti na podnikání družstva 

l) v případě zániku členství na vypořádání pohledávky spočívající v nároku na vypořádání majetkového 

podílu z transformace, kterou člen nabyl po vzniku členství, 

m) domáhat se za družstvo proti členovi orgánu družstva, který porušil povinnost řádného hospodáře, 

náhrady újmy podle zákona o obchodních korporacích 

 

2. Člen má zejména tyto povinnosti:  

a) splatit základní členský vklad, a pokud je vlastníkem majetkového podílu z transformace splatit i další 

členský vklad a podílet se na podnikání družstva další matetkovou účastní za podmínek zakotvených 

v těchto stanovách, 

b) pronajmout družstvu pozemky, které vlastní, včetně pozemků, jichž je spoluvlastníkem nebo které má ve 

společném jmění manželů, a to v rozsahu určeném návrhem družstva na uzavření nájemní smlouvy; člen 

družstva má právo sám využívat do 5 % z celkové výměry zemědělské půdy, kterou vlastní či 

spoluvlastní, nejvýše však 0,5 ha. Člen není povinen pronajmout družstvu pozemky vedené v kultuře les, 

pokud se nedohodne s družstvem jinak. 

c) dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy a plnit usnesení orgánů družstva,  

d) rozvíjet vnitrodružstevní hospodářství, chránit majetek družstva,  

e) aktivně pracovat ve všech orgánech  a komisí družstva, do nichž byl zvolen nebo jmenován,  

f) chránit dobré jméno družstva a informace týkající se obchodního tajemství družstva, 

g) ohlašovat družstvu bez zbytečného odkladu všechny údaje významné pro nároky člena vyplývajícího 

z jeho členství v družstvu . 

3. Družstevní podíl může člen převést na jiného člena družstva nebo na jinou osobu, která splňuje podmínky 

vzniku členství podle těchto stanov. Dohoda o převodu družstevního podílu na jiného člena družstva nebo na 

jinou osobu musí mít písemnou formu a podléhá souhlasu představenstva družstva. Součástí dohody o 

převodu družstevního  podílu musí být i dohoda o postoupení další majetkové účasti, kterou člen nabyl při 

transformaci družstva podle čl. 11 stanov a postoupení pohledávky člena za družstvem, na nabyvatele, jinak 

s ní představenstvo nesmí vyslovit souhlas.  

4. Družstvo vede seznam všech svých členů. Náležitosti seznamu upravuje zákon. 

 

Čl. 7 

Majetek, jmění a kapitál družstva 

 

1. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.  

2. Zapisovaný základní kapitál družstva do obchodního rejstříku činí 17.310.000,-- Kč (slovy: sedmnáct 

milionů tři sta deset tisíc korun českých). 

3. O nabývání majetku mimo obvyklé hospodaření a o zcizování majetku družstva rozhoduje představenstvo. 

 

Čl. 8 

Členský vklad a družstevní podíl  

 

1. Členský vklad je souhrnem základního členského vkladu, jeho násobků a dalšího členského vkladu každého 

člena družstva.  

2. Souhrn základních členských vkladů tvoří společně se souhrnem dalších členských vkladů základní kapitál 

družstva. 

3. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít 

pouze jeden družstevní podíl. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další podíl nebo jeho část, 

jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl.  

4. Rozdělit družstevní podíl lze pouze se sohlasem představenstva. 

5. Spoluvlastnictví družstvevního podílu se vylučuje.  
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Čl. 9 

Základní členský vklad 

1. Základní členský vklad člena činí 30 000,- Kč. Základní členský vklad musí být splacen nejpozději do 15 dnů 

po rozhodnutí představenstva o přijetí člena, jinak členství nevznikne. 

2. Člen může splatit celé násobky základního členského vkladu. V tomto případě při hlasování na členské 

schůzi odpovídá počet jeho hlasů počtu splacených základních členských vkladů, pokud tyto stanovy, 

případně obchodní zákoník a další obecně závazné předpisy neurčují jinak.  

 

Čl. 10 

Další členský vklad 

1. Člen družstva se může zavázat k dalšímu členskému vkladu, pokud s tímto jeho závazkem vysloví souhlas 

představenstvo družstva.  

2. Dalšími členskými vklady jsou zejména další podíly vypočtené při transformaci družstva podle zákona č. 

42/1992 Sb., pokud jimi členové nesplatili násobky základního členského vkladu a pokud je vlastnili ke dni 

vzniku členství.  

3. Výše dalšího členského vkladu není omezena.  

4. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu.  

 

Čl. 11 

Další majetková účast 

1. Člen družstva se může zavázat k další majetkové účasti na podnikání družstva, pokud s tímto jeho závazkem 

vysloví souhlas představenstvo družstva.  

2. Členové družstva jsou povinni podílet se na podnikání družstva další majetkovou účastí v případě, že tuto 

povinnost uloží svým usnesením členská schůze nebo že tuto povinnost ukládají tyto stanovy.  

3. Další majetkovou účasti na podnikání družstva je zejména základní podíl, který člen nabyl při transformaci 

družstva, pokud jím nesplatil násobky základního členského vkladu případně pokud jím nesplatil další 

členský vklad a pokud jej vlastnil jako člen původního družstva, který se stal členem družstva po 

transformaci ke dni 11. prosince 1992, nebo který jako člen družstva, jehož členství vzniklo po 11. prosinci 

1992, jej vlastnil ke dni vzniku členství a nesplatil jím násobky základního členského vkladu případně pokud 

jím nesplatil další členský vklad. 

4. Dalšími majetkovými účastmi neručí členové za závazky družstva, ale jsou jejich pohledávkou za družstvem.  

5. Při rozdělování zisku rozhodne členská schůze, jaká část rozdělovaného zisku připadá k rozdělení na další 

majetkové účasti. Členská schůze rovněž může rozhodnout, že majetkové účasti budou úročeny roční pevnou 

sazbou nezávislou na výši zisku, kterou členská schůze stanoví. 

6. Další majetková účast přechází jako součást členských práv a povinností na právní nástupce včetně dědiců. 

7. Při zániku členství za trváni družstva má dosavadní člen nebo jeho právní nástupce právo na její vypořádání. 

8. Při převodu členských práv a povinností podle  čl. 6 těchto stanov musí být součástí dohody o převodu 

členských práv a povinností i dohoda o postoupení další majetkové účasti, kterou převádějící člen má za 

družstvem dle těchto stanov a kterou člen nabyl při transformaci družstva podle čl. 11 stanov, na nabyvatele 

členských práv a povinností.  

9.  Postoupení další majetkové účasti, kterou člen nabyl při transformaci družstva podle čl. 11 stanov, bez 

současného převodu členských práv a povinností není přípustné. 

10.  Další majetková účast se vypořádává po uplynutí čtyř let od zániku členství, a to přednostně nepeněžitým 

plněním podle dokladů o bývalém vnosu živého a mrtvého inventáře a zásob. V případě, že k dohodě 

nedojde, je člen povinen převzít vypořádání další majetkové účasti nepeněžitým plněním určeným 

představenstvem ve struktuře majetku družstva vyjádřené na straně aktiv rozvahy za rok, v němž členství 

zaniklo. Ceny budou stanoveny dohodou stran a v případě, že k dohodě nedojde, podle ocenění v tržních 

cenách k 1. lednu roku, v němž má být nárok vypořádán.  

 

Čl. 11a 

Pohledávka člena družstva  

1. Majetkový podíl z transformace nabytý členem po vzniku členství (např. děděním, postoupením pohledávky 

apod.), který člen nevložil do družstva jako násobky základního členského vkladu, další členský vklad, 

případně další majetkovou účast, je pohledávkou člena za družstvem. 

2. V době trvání členství se pohledávka člena za družstvem uvedená v odst. 1 neúročí, ani se na ni nerozděluje 

žádný zisk.  

3. Člen v době trvání členství nemůže žádat o vypořádání své pohledávky, pokud se nedohodne 

s představenstvem jinak. 

4. V době trvání členství nemůže člen bez souhlasu představenstva postoupit svou pohledávku jiné osobě ani ji 

sdružit s jinou osobou.  
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5. Při převodu členských práv a povinností podle  čl. 6 těchto stanov musí být součástí dohody o převodu 

členských práv a povinností i dohoda o postoupení pohledávky, kterou převádějící člen má za družstvem dle 

těchto stanov, na nabyvatele členských práv a povinností.  

6. Postoupení pohledávky bez současného převodu členských práv a povinností není přípustné. 

7. Po zániku členství se pohledávka vypořádává po uplynutí čtyř let od zániku členství, a to přednostně 

nepeněžitým plněním podle dokladů o bývalém vnosu živého a mrtvého inventáře a zásob. V případě, že 

k dohodě nedojde, je člen povinen převzít vypořádání této pohledávky nepeněžitým plněním určeným 

představenstvem ve struktuře majetku družstva vyjádřené na straně aktiv rozvahy za rok, v němž členství 

zaniklo. Ceny budou stanoveny dohodou stran a v případě, že k dohodě nedojde, podle ocenění v tržních 

cenách k 1. lednu roku, v němž má být nárok vypořádán. 

 

Čl. 12 

Vypořádací podíl 

1. Při zániku členství za trváni družstva má dosavadní člen nebo jeho právní nástupce nárok na vypořádací 

podíl. 

2. Vypořádací podíl činí členský vklad (souhrn základního vkladu, jeho násobků a dalšího vkladu), snížený o 10 

%.  

3. V případě vyloučení člena z družstva se vypořádací podíl snižuje o 50 %. 

4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím dvou let od zániku členství.  

5. Z vypočtené výše vypořádacího podílu se 50 % uhrazuje akciemi nebo obchodními podíly na jmění 

společností s ručením omezeným nebo převodem členských práv a povinností případně jejich části 

v družstvech, v nichž má Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo majetkové účasti. Vypořádací podíl se 

vydává ve jmenovité hodnotě akcií nebo nominální hodnotě podílů na jmění společností s ručením 

omezeným a nominální hodnotě členských práv a povinností případně jejich částí v družstvech. Zbývajících 

50 % vypořádacího podílu se vypořádává, nedohodnou –li se bývalý člen případně jeho dědic a družstvo 

jinak, přednostně nepeněžitým plněním podle dohody. V případě, že k dohodě nedojde, je bývalý člen nebo 

jeho dědic povinen převzít vypořádání této části vypořádacího podílu nepeněžitým plněním určeným 

představenstvem ve struktuře majetku družstva vyjádřené na straně aktiv rozvahy za rok, v němž členství 

zaniklo. Ceny budou stanoveny dohodou stran a v případě, že k dohodě nedojde, podle ocenění v tržních 

cenách k 1. lednu roku, v němž má být nárok vypořádán. 

6. Do vypořádacího podílu se nezahrnuje hodnota další majetkové účasti člena, která se nestala vlastnictvím 

družstva a bývalému členovi se vypořádává podle čl. 11. 

7. Do vypořádacího podílu se rovněž nezahrnuje hodnota pohledávky člena, která se nestala vlastnictvím 

družstva, a bývalému členovi se vypořádává podle čl. 11a. 

 

Čl. 13 

Orgány družstva 

1. Orgány družstva jsou:  

a) členská schůze  

b) představenstvo 

c) kontrolní komise 

2. Orgánem družstva nebo jeho členem může být jen člen družstva. Volba učiněná v rozporu s tím je neplatná. 

 

Čl. 14 

Členská schůze 

 

1. Nejvyšším orgánem je členská schůze.  

2. Členská schůze rozhoduje o důležitých záležitostech družstva a její působnost je určena v § 656 – 657 

zákona o obchodních korporacích. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou voleni 

přímo členskou schůzí.  

3. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. 

Přitom se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle § 660 – 662 zákona o obchodních 

korporacích vykonávat hlasovací právo.  

4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá původní svolavatel bez zbytečného odkladu náhradní 

členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a 

samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných 

členů.  

5. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.  

6. Člen družstva se může nechat na členské schůzi zastupovat jiným členem nebo jinou osobou, a to písemnou 

plnou mocí, kterou předloží řídícímu členské schůze. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k 
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zastupování na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na členské schůzi zmocněncem více 

než jedné třetiny členů družstva.  

7. Každý člen družstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského 

zákoníku o neplatnosti usnesení spolku pro rozpor s právními předpisy nebo s dobrými mravy.  

8. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva nejméně 15 dní přede dnem jejího konání uveřejněním 

pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva, kterou současně zašle všem členům 

družstva poštou na adresu uvedenou v seznamu členů nebo zajistí její osobní předání. Uveřejněním 

pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna 

až do okamžiku konání členské schůze.  

9. Pozvánka musí obsahovat alespoň: 

- firmu a sídlo družstva, 

- místo a dobu zahájení členské schůze tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,  

- označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,  

- program členské schůze,  

- místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu, nejsou-li přiloženy k 

pozvánce.  

10. Má-li dojít ke změně stanov nebo k usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v 

příloze návrh těchto změn nebo návrh usnesení.  

11. Představenstvo svolává řádnou členskou schůzi 1x ročně, vždy nejpozději do 30.6. běžného kalendářního 

roku. Mimořádnou členskou schůzi svolá představenstvo vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 

Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, jestliže o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % 

členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Neučiní-li tak představenstvo bez zbytečného 

odkladu, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva nebo kontrolní komise, 

jinak i osoba zmocněná k tomuto svolání všemi členy, kteří o její svolání požádali.  

12. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze podle odst. 12) zařadí představenstvo jimi 

určenou záležitost na pořad členské schůze, jestliže tato žádost byla představenstvu doručena před 

odesláním pozvánky na členskou schůzi. Je-li žádost doručena později, informuje o ní členy družstva na 

svolané členské schůzi a svolá novou členskou schůzi s doplněnou pozvánkou.  

 

Čl. 15 

Představenstvo 

1.  Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 

2.  Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem , 

těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny jinému orgánu. 

3.  Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Za představenstvo jedná navenek 

předseda nebo místopředseda družstva anebo další člen  představenstva, který je k tomu výslovně zmocněn. 

Je-li zmocněnců více, musí představenstvo stanovit pořadí, ve kterém jsou oprávnění jednat. 

4.  Představenstvo má 9 členů, včetně předsedy a místopředsedy. Členem představenstva může být zvolen jen 

člen družstva, který vlastní členský vklad (souhrn základního členského vkladu, jeho násobků a dalšího 

členského vkladu) ve výši nejméně pěti základních členských vkladů.  

5.  Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, 

jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 

6.  Představenstvo rozhoduje o účasti v obchodních korporacích.  

 

Čl. 16 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů a 

pracovníků. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá  na ostatních orgánech družstva. 

2. Kontrolní komise má 3 členy, schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 

3. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda může být uvolněn z další činnosti 

v družstvu. 

4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva a pracovníků družstva jakékoliv informace o 

hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny  

skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 

5. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více svých členů, kteří v této věci mají 

oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 

6. Kontrolní komise, která prošetřuje odvolání člena proti uložené finanční pokutě, zkoumá zejména, které 

právní předpisy člen družstva porušil, zda je dán právní důvod postihu a zda při jeho uložení byly dodrženy 

zákonné předpisy. 
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Čl. 18 

Společná ustanovení o orgánech družstva 

1. Funkční období členů orgánů družstva je pět let. 

2. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. Do zvolení nových orgánů setrvávají původní orgány ve své 

funkci. 

3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. Členem kontrolní komise nemůže 

být ekonom družstva. 

4. Funkce ve zvoleném orgánu zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, po zvolení nového orgánu 

b) odvoláním z funkce 

c) písemným vzdáním se funkce; funkce člena orgánu skončí dnem, kdy odstoupení projedná orgán 

příslušný podle těchto stanov. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání 

poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se 

odstoupení pokládá za projednané. 

d) volbou nového člena orgánu, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.  

5. K projednání odstoupení z funkce předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a člena 

představenstva je příslušným orgánem představenstvo družstva.  

6. K projednání odstoupení z funkce předsedy kontrolní komise, místopředsedy kontrolní komise a člena 

kontrolní komise je příslušným orgánem kontrolní komise družstva.  

7. K projednání odstoupení z funkce předsedy, místopředsedy a člena komise zřízené členskou schůzí nebo 

představenstvem podle těchto stanov je příslušným orgánem představenstvo družstva.  

8. Představenstvo, kontrolní komise a ostatní komise družstva jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jejich členů. 

9. Každému členu představenstva, kontrolní komise a ostatních komisí přísluší jeden hlas. Hlasuje se veřejně 

(aklamací) s tím, že v každém jednotlivém případě se na tajném hlasování může usnést jednající orgán. 

10. O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, jenž odpovídá za jeho 

vyhotovení, zapisovatel, a další dva členové orgánu (ověřovatelé). V případě, že příslušný orgán je 

usnášeníschopný při přítomnosti méně než čtyř členů, podepisuje zápis pouze předsedající a zapisovatel.  

 

Čl. 19 

Zastupování družstva 

Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo další člen 

představenstva, který je k tomu představenstvem výslovně zmocněn. Je-li k právnímu úkonu, který činí 

představenstvo předepsána písemná forma, je třeba k platnosti tohoto úkonu podpisu alespoň dvou členů 

představenstva. 

 

Čl. 20 

Zákaz konkurence 

 

Na členy představenstva a členy kontrolní komise se vztahuje zákaz konkurence uvedený v § 710 zákona o 

obchodních korporacích.  

 

Čl. 21 

Způsob použití zisku, úhrada případné ztráty 

1. Na rozdělení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání roční účetní 

závěrky. Podíl člena na zisku určenému k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho vkladu ke 

vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně 

krátí. 

2. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku, a to nejpozději do konce června 

následujícího roku. 

3. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popř. úhrady 

ztráty. O návrhu na úhradu ztráty musí členská schůze hlasovat vždy samostatně. Členové družstva si mohou 

vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, popř. na úhradu ztráty, k nahlédnutí. 

4. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva a předpoklady jeho dalšího 

podnikání, včetně dalších skutečností, o kterých rozhoduje členská schůze. Výroční zprávu předkládá 

představenstvu spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.. 
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Čl. 22 

Tvorba a použití nedělitelného fondu 

1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo 

pravidelně doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne 

částky rovnající se  50 % zapisovaného základního kapitálu. 

2. Za trvání družstva se nesmí nedělitelný fond použít k rozdělení  mezi členy.   

3. Nedělitelný fond může družstvo použít k úhradě roční ztráty družstva, ale jen ve výši přesahující 10 % 

zapisovaného základního kapitálu. 

 

Čl. 23 

Další fondy družstva 

Mimo nedělitelný fond zřizuje družstvo tyto další fondy : 

1. Rezervní fond, který je ročně dotován z čistého zisku ve výši min. 5 %. O jeho použití rozhoduje 

představenstvo družstva a slouží především k úhradě případné roční ztráty družstva.  

2. Zajišťovací fond rozvoje. O dotaci tohoto fondu rozhoduje členská schůze. O použití tohoto fondu rozhoduje 

představenstvo.  

3. Fond kulturních a sociálních potřeb, který je ročně dotován z čistého zisku rozhodnutím členské schůze po 

zpracování a odsouhlasení roční účetní závěrky. O jeho použití rozhodují směrnice pro čerpání tohoto fondu, 

které schvaluje představenstvo družstva. 

4. Při výpočtu vypořádacího podílu, výplatě další majetkové účasti a výplatě pohledávky člena za družstvem se 

k majetku v rezervním fondu, zajišťovacím fondu rozvoje a ani ve fondu kulturních a sociálních potřeb 

nepřihlíží.  

 

 

Čl. 24 

Pracovní řád 

1. Pro podrobnější úpravu pracovního vztahu k družstvu může družstvo vydat pracovní řád, který blíže rozvádí 

v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce podle zvláštních podmínek družstva.  

2. Pracovní řád vydává představenstvo družstva. 

 

Čl. 25 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Ustanovení dosavadních stanov upravující další majetkovou účast a pohledávku člena za družstvem není 

těmito stanovami dotčeno, s výjimkou lhůty k vypořádání.  

2. Vypořádací podíl, na nějž vznikl nárok podle předchozích stanov, se vypořádává podle předchozích stanov. 

3. Vypořádání další majetkové účasti člena, jakož i vypořádání pohledávky člena za družstvem členů, jejichž 

členství skončilo před účinností těchto stanov, se provede podle dosavadních stanov.  

4. Družstvo se podřídilo zákonu o obchodních korporacích jako celku.  

5. V ustanoveních, které neřeší tyto stanovy, se družstvo řídí zákonem o obchodních korporacích a zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

V Okříškách dne ……………………….  

 

 

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo: 

Zastoupené  

 

Ing. Jaromírem Ježkem  

předsedou představenstva  

 

Josefem Tůmou  

místopředsedou představenstva  


